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تداخل عمل عصاره زنجبیل و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مكانیكي ناي موش صحرایي نر

اکسيد بر فعاليت مکانيکی ناي ايزوله موش صحرايی نر
فرشته دادفر ،1امين اله بهاءالدينی ، 2سيد ابراهيم حسينی

1

 -1گروه زیست شناسی ،دانشگاه پيام نور ،ایران.
 -2گروه زیست شناسی ،دانشگاه شيراز ،ایران.
 -3گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات فارس ،فارس ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1331/12/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1332/72/22 :

چکيده
زمينه و هدف :زنجبيل گياهی است که از زمان هاي قدیم به عنوان شل کننده برونش استفاده میشده است .هدف این پژوهش بررسی اثر عصاره
هيدروالكلی زنجبيل بر فعاليت مكانيكی ناي ایزوله و برهم کنش آن با سيستم نيتریک اکسيد می باشد.
مواد و روشها 11 :سر موش صحرایی نر بالغ پس از تطابق با محيط به مدت یک هفته با تزریق داخل صفاقی پنتوباربيتال سدیم بيهوش شدند ،ناي
آنها جدا و به قطعات  3ميلی متري تقسيم شد .سپس حلقههاي ناي ایزوله به دو گروه کنترل و آزمایش تقسيم شدند و درحمام بافتی حاوي محلول
کربس قرار گرفتند .فعاليت مكانيكی هر کدام از گروه ها به وسيله سيستم پاورلب ثبت شد .پس از ایجاد شرایط پایه ،به گروه تيمار عصاره هيدروالكلی
زنجبيل با دوز  7/3mg/mlو به گروه کنترل نيز در شرایط یكسان ،اتانول  27درصد به عنوان حالل اضافه گشت .سپس پاسخ مكانيكی هر کدام از گروهها
در حضور L-NAMEثبت شد .داده ها با استفاده از روش آماري  paired sample t- testمورد تجزیه و تحليل قرارگرفتند.
نتايج :نتایج کاهش معنی داري در فعاليت مكانيكی حلقههایی که در معرض زنجبيل بودند را نشان داد که بعد از به کار بردن  L-NAMEدر مقایسه با
گروه کنترل تغييري صورت نگرفت.
نتيجه گيري :میتوان چنين نتيجه گيري کرد که زنجبيل یک اثر مهاري بر فعاليت مكانيكی ناي داشته که این اثر احتماال مستقل از سيستم نيتریک
اکسيد است.
کلمات کليدي :زنجبيل ،عصارهي هيدروالکلی ،ناي ايزوله ،نيتريک اکسيد ،موش صحرايی

مقدمه
در مجاري هوایی ،نيتریک اکسيد از سلولهاي اپيتليالی
و فيبرهاي عصبی که سلولهاي عضالت صاف مجاري هوایی
را عصب دهی میکنند ،توليد میشود .ثابت شده است که
نيتریک اکسيد آزاد شده توسط این سلولها منجر به کاهش
مقاومت مجاري هوایی شده و بنابراین به عنوان یک
نوروترانسميتر مهاري غير کولينرژیک -غيرآدرنرژیک مسوول
شل شدن عضالت صاف مجاري هوایی است .نيتریک اکسيد
یک ماده مهم شل کننده برونشها به صورت درون زاد بوده
نويسنده مسوول :فرشته دادفر،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پيام نور ،
تلفن،72321232170 :

ایران.

Email: fereshteh.dadfar@yahoo.com

که توسط یكی از انواع ایزوفرمهاي آنزیم نيتریک اکسيد سنتاز
( )NOSکه شامل  NOSنورونی ( ،)nNOSاندوتليال یا اپيتليال
( )eNOSو القایی ( )iNOSمیباشند ،ساخته میشود که در
مجاري برونش توسط ایزوفرم اندوتليالی ساخته میشود.
آنزیم NOSاز ال-آرژنين و اکسيژن و  NADPHبه عنوان
سوبسترا براي توليد نيتریک اکسيد و ال -سيترولين استفاده
میکند ( .)1نيتریک اکسيد در مكانيسمهاي تنظيمی
فيزیولوژیک از قبيل انتقال پيام عصبی ،فعاليت نورواندوکرین،
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اثر تداخل عمل عصاره هيدروالکلی ريزوم گياه زنجبيل ( )Zingiber officinaleو سيستم نيتريک
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مواد و روشها
در ابتدا عصاره گيري از گياه زنجبيل انجام گرفت به این
ترتيب که ریزوم تازه زنجبيل از فروشگاه خریداري شد و به
منظور اطمينان از گياه به دليل بومی نبودن این گياه ،قطعاتی
از ریزوم آن در گلخانه با رعایت تمامی شرایط رشد گياه کشت
داده شد و سپس توسط متخصص گياه شناسی دانشگاه شيراز،
گياه تایيد شده و شماره وچر  20333به آن اختصاص داده
شد .پس از خشک نمودن ریزوم زنجبيل به روش علمی،
ریزومهاي خشک شده پودر شدند .براي عصاره گيري ،پودر
وزن شده (به ميزان  277گرم) در دستگاه پرکوالتور قرار داده
شد و به ميزان  2/1ليتر اتانول  27درصد به پودر اضافه گشت.
عصاره هيدروالكلی پودر گياه زنجبيل طی مدت  20ساعت در
ظرفی به صورت قطره قطره جمع گردید .در طول مدت
عصارهگيري در صورت پائين آمدن حالل ،مجددا به آن حالل
اضافه میشد .پس از گذشت مدت  20ساعت ،عصاره رقيق
گياه زنجبيل آماده شد و در پایان حجم مصرفی اتانول 27
درصد نيز یادداشت گردید .سپس عصاره رقيق گياه توسط
دستگاه روتاري تغليظ شد .در ادامه آزمایش 11 ،سر موش
صحرایی نر بالغ نژاد ویستار و ميانگين وزنی  217تا  237گرم
به منظور تطابق با محيط به مدت یک هفته در شرایط کنترل
شده نوري ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریكی) و درجه
حرارت 22± 2درجه سانتيگراد در اتاق حيوانات بخش
زیست شناسی دانشگاه شيراز نگهداري شدند (نگهداري
حيوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنماي انستيتوي ملی
سالمت انجام شد و کليه نكات اخالقی در مورد نگهداري و
انجام آزمایش در مورد آنها انجام گرفت) .در تمام مدت
آزمایش ،غذا و آب به اندازه کافی در اختيار آنها قرار گرفت.
آزمایشها مطابق با راهنماي مراقبت و استفاده از حيوانات
آزمایشگاهی انجام شد .در ابتدا موشهاي صحرائی با تزریق
داخل صفاقی پنتوباربيتال سدیم به ميزان 17ميلی گرم بر
کيلوگرم بيهوش شدند ( .)3پس از ضد عفونی کردن وسایل
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فشارخون ،تون عضالت صاف مجاري هوایی و نفوذپذیري
عروق نقش دارد .همچنين به عنوان یک شل کننده عروق
عمل کرده و در تنظيم تبادالت گازهاي ریوي ،جریان خون
مجاري هوایی و شل کننده برونش عمل میکند ( .)2نيتریک
اکسيد نقش مهمی در تنظيم فعاليت مجاري هوایی دارد.
نيتریک اکسيد مشتق از اندوتليوم ممكن است در تنظيم
جریان خون مجاري هوایی نيز نقش داشته باشد همچنين
منجر به مهار انقباض برونش ایجاد شده توسط اعصاب
کولينرژیک گشته و به عنوان یک فاکتور شل کننده مشتق از
اپيتليوم میتواند منجر به شل شدگی عضالت صاف مجاري
هوایی ،عروق و دستگاه گوارش شود (.)3
امروزه استفاده از گياهان دارویی در اکثر کشورها افزایش
یافته است و معموالً عصاره و ترکيبات مؤثر گياهان به طور
وسيع در گياه درمانی مورد استفاده قرار میگيرند ( .)2یكی
از این گياهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی ،گياه
زنجبيل با نام علمی  Zingiber Officinaleمی باشد .زنجبيل
طيف درمانی وسيعی داشته و در درمان بيماريهاي مختلف
از قبيل روماتيسم ،تب ،پرفشاري ،عفونت ،سرماخوردگی،
آسم ،دیابت ،التهاب ،اختالالت قلبی و بيماريهاي تنفسی
نقش بسزایی دارد .همچنين به عنوان عامل ضد اسپاسم ،ضد
درد ،آرامشبخش ،شل برونش نيز هست ( 1 ،0و  .)1همچنين
نشان داده شده که عصاره متانولی زنجبيل سبب مهار کاهش
قطر مجاري هوایی القاءشده توسط استيل کولين در ناي موش
صحرایی از طریق مكانيسم احتمالی بلوکرهاي کانال کلسيم
میشود ( .)2ثابت شده که روغن زنجبيل داراي فعاليت ضد
اسپاسمی در دئودنوم موش صحرایی میباشد که این عمل را
از طریق مهار پاسخهاي انقباضی القاء شده به وسيله کارباکول
و کلرید پتاسيم نشان میدهد و فرض بر این است که روغن
گياه منجر به بلوک ورود کلسيم از طریق غشاء سلولی عضالت
صاف دئودنوم میگردد ( .)7تا کنون مطالعهاي در زمينه
تداخل عمل عصاره زنجبيل با نيتریک اکسيد صورت نگرفته
است؛ لذا با توجه به این که زنجبيل جزء گياهان دارویی با
اهميت بوده و داراي خواص متعددي از جمله آنتی اکسيدان،
ضد سرفه ،سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،ضد التهاب و کاهش
اسپاسم است ( )0و همچنين نيتریک اکسيد به عنوان یک

عامل شل کننده برونش عمل میکند در این راستا هدف
پژوهش حاضر بررسی تداخل عمل عصاره هيدروالكلی زنجبيل
با نيتریک اکسيد بر فعاليت مكانيكی ناي ایزوله موش صحرایی
بود.

صفحه 24

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم شماره  1بهار 1131
صفحه 22

تداخل عمل عصاره زنجبیل و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مكانیكي ناي موش صحرایي نر

روش آماري :در ادامه اعداد به دست آمده از نتایج آزمایش
به وسيله نرم افزار  Chartورژن  1ميانگين گيري شد و سپس
دادهها به وسيله نرم افزار SPSSو با استفاده از تست آماري
 Paired sample t- testبا در نظر گرفتن سطح معنی داري
 P<0.05تجزیه و تحليل شدند.

نتايج
نتایج نشان داد که بين گروه کنترل و تيمار طی  27دقيقه و
در دقایق مختلف تفاوت معنی داري وجود ندارد .بنابراین می-
توان گفت که هر دو بافت در شرایط یكسان قرار داشتهاند.
همچنين هر دو حلقه ناي تقریبا به یک ميزان به استيل کولين
پاسخ دادند .بنابراین مشاهده شد که حلقههاي ناي سالم بوده
و از نظر پاسخ دهی به استيل کولين تفاوت معنی داري بين
آنها وجود نداشت .نمودار  1پاسخ دهی ناي به عصاره
هيدروالكلی زنجبيل و حالل را در گروه تيمار و کنترل به
ترتيب نشان میدهد .نتایج نشان داد که عصاره در دقيقههاي
 21 ،27، 11و  37منجر به شل شدن ناي ایزوله گردید و در
این دقایق فعاليت مكانيكی ناي ایزوله در گروه تيمار تفاوت

N-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride

1.
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جراحی ،برشی در زیر حنجره داده شد و با کنار زدن فاشيا و
عضالت به سرعت بخش هاي انتهایی ناي ایزوله جدا شد و به
پتري دیش حاوي محلول کربس  32درجه سانتيگراد منتقل
گردید .سپس بدون آسيب به اپيتليوم و عضله ناي ،حلقههاي
عرضی به طول  3ميليمتر از بافت ناي تهيه شد و به طور
تصادفی حلقههاي ناي هر حيوان به دو گروه کنترل و تيمار
با زنجبيل تقسيم شدند .در ادامه به طور هم زمان دو حلقه
ناي در حمامهاي بافتی جداگانه موجود در دستگاه سوار
شدند .حلقههاي ناي به وسيله قالبهاي مخصوص به
ترانسدیوسر نيرو متصل شد و این مجموعه در داخل حمام
بافتی حاوي کربس  32درجه غوطه ور گردید و به طور مداوم
با اکسيژن  31درصد و دي اکسيدکربن  1درصد هوادهی می-
شد .محلول کربس -هنسليت با استفاده از ترکيبات زیر و بر
حسب واحد ميلی موالر تهيه شد،NaHCO3 21 ،Nacl 117 :
،Cacl2 2/1 ،KCl 0/2 ،KH2Po4 1/2 ،MgSo4 1/2
 pH .Glucose11محلول کربس نيز در تمام طول مدت
آزمایش توسط دستگاه  pHمتر اندازه گيري میشد تا در حد
 2/0و خنثی باشد (.)17
پس از نصب بافتها ،تانسيون پایه ناي ایزوله تحت کشش
 7/1گرم به مدت  17دقيقه و قبل از استفاده از هر نوع دارو
در هر دو گروه تيمار و کنترل ثبت گردید .آزمایش به طور
هم زمان و با شرایط مساوي بر روي حلقههاي ایزوله ناي انجام
گرفت .در ابتدا به منظور اطمينان از سالمت بافت ،استيل
کولين با دوز موثر 2×17-1موالر ( )2به هر دو حمام بافتی
اضافه گردید و فعاليت مكانيكی حلقههاي ایزوله ناي به مدت
 27دقيقه ثبت شد ،سپس بافتها شستشو داده شدند و
مجددا به مدت  17دقيقه به بافتها استراحت داده شد تا به
مرحله تانسيون پایه برسند ،پس از آن به طور تصادفی یكی
از حلقهها تحت تاثير عصاره هيدروالكلی زنجبيل با دوز
موثر 7/3ميلی گرم بر ميلی ليتر (معادل 137ميكروليتر) و
حلقه دیگر تحت تاثير اتانول  27درصد با همان حجم مشابه
به مدت  37دقيقه قرار گرفتند .گروه دریافت کننده عصاره

تحت عنوان گروه تيمار (گروه )2و گروه دریافت کننده حالل
به عنوان گروه کنترل (گروه  )1مدنظر قرار گرفتند .سپس
جهت بررسی تداخل عمل عصاره هيدروالكلی زنجبيل با
سيستم نيتریک اکسيد ،از داروي( 1L-NAMEساخت شرکت
سيگما آلدریچ آلمان )E6574به عنوان مهارکننده آنزیم
نيتریک اکسيد سنتاز استفاده شد .بعد از گذشت زمان 37
دقيقه و مشاهده اثر شل کنندگی عصاره ،به طور هم زمان به
هر دو حلقه ،داروي  L-NAMEبا دوز موثر17-0موالر ()17
اضافه گردید و حدود  37دقيقه فعاليت مكانيكی هر دو حلقه
ثبت گردید .در تمام مدت آزمایش فعاليت مكانيكی ناي ایزوله
منتقل شده به ترانسدیوسر نيرو ،به دستگاه بریدج آمپلی فایر
و سيستم پاورلب مدل  ML825ساخت استراليا انتقال می-
یافت .تغييرات مكانيكی بافتها به سيگنالهاي الكتریكی
تبدیل شده و توسط مانيتور کامپيوتر قابل مشاهده و ارزیابی
بود.
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نمودار -1ميانگين و انحراف استاندارد ميانگين ( )Mean ± SEMفعاليت مكانيكی ناي (بر حسب گرم) در حضور عصاره هيدروالكلی زنجبيل و حالل
* :تفاوت معنی دار با گروه کنترل

نمودار  -2ميانگين و انحراف استاندارد ميانگين ( )Mean ± SEMفعاليت مكانيكی ناي (بر حسب گرم) در پاسخ به  L- NAMEدر حضور عصاره
هيدروالكلی زنجبيل

معنی داري را با گروه کنترل نشان داد .وليكن پس از اضافه
کردن  L-NAMEبه هر دو بافت در طول مدت  37دقيقه در
فعاليت مكانيكی هر دو بافت تفاوت معنیداري مشاهده نشد.
نتایج حاصل از برهم کنش عصاره با  L-NAMEدر نمودار 2
و شكل  1قابل مشاهده است.
نمودار  3شماي کلی اثر توام عصاره هيدروالكلی زنجبيل با

سيستم نيتریک اکسيد را نشان میدهد .همان گونه که در
نمودار  3دیده میشود تانسيون پایه در هر دو گروه تفاوت
معنیداري را نشان نداد .تفاوت معنیداري نيز در ميزان شل
شدگی ناي در گروه تيمار و کنترل که به ترتيب در معرض
عصاره هيدروالكلی زنجبيل و حالل آن قرار گرفتهاند ،دیده
شد .بدین معنی که ميزان شل شدن ناي در گروه تيمار به
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 NAMEبه هر دو بافت ،در فعاليت مكانيكی گروه تيمار و
کنترل تفاوت معنی داري مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري
همانگونه که در بخش نتایج اشاره شد تجویز عصاره
هيدروالكلی زنجبيل پس از مدت  11دقيقه منجر به شل شدن

0.6

*
0.4135
0.3742

0.5

0.5107
0.4713

0.4788
0.4

0.395
0.3

0.2

0.1

0

)(L-NAME

)(L-NAME

نمودار -3شماي کلی از برهم کنش عصاره هيدروالكلی زنجبيل با سيستم نيتریک اکسيد برحسب ميانگين و انحراف استاندارد ميانگين ()Mean ± SEM
* :تفاوت معنی دار با گروه کنترل

بافت ایزوله ناي شد که این شل شدگی از دقيقه  11تا 37
ادامه داشت .احتماال اثرات شل کنندگی زنجبيل بر روي ناي
ایزوله از طریق ترکيبات موثر در این گياه میباشد که در این
بين احتماال شواگولها که فرم هيدراته جينجرول میباشد،
نقش موثري را بازي میکند .تحقيقات نشان داده است در
ریزوم تازه زنجبيل ،جينجرولها به عنوان یكی از ترکيبات
فنلی جزء فعال مهم شناخته شدهاند و  1جينجرول یكی از
مهمترین عناصر موجود از سري جينجرول میباشد .اثرات
زنجبيل تازه به علت وجود جينجرولها و اثرات زنجبيل

اکسيد در مجاري هوایی میباشد.
با توجه به این شواهد در تحقيق حاضر جهت بررسی
تداخل عمل عصاره زنجبيل و سيستم نيتریک اکسيد از داروي
2
 L-NAMEبه عنوان مهارگر آنزیم نيتریک اکسيد سنتاز
استفاده گردید .همانگونه که در بخش نتایج مشاهده شد
استفاده از  NAME L-به عنوان مهارکننده آنزیم نيتریک
اکسيد سنتاز در حضور عصاره هيدروالكلی زنجبيل ،تفاوت
معنی داري در فعاليت مكانيكی گروه تيمار و کنترل ایجاد
نكرد و اثر شل کنندگی عصاره هيدروالكلی زنجبيل را کاهش
)Nitric Oxide Synthase (NOS

2.
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تجویز عصاره بيشتر گردید .وليكن پس از اضافه کردنL-

خشک به علت شوآگولها میباشد( .)1نيتریک اکسيد به
عنوان یک نوروترانسميتر غير آدرنرژیک -غير کولينرژیک
مهاري در مجاري هوایی شناخته شده است و به عنوان شل
کننده عروق ،عضالت صاف ،تنظيم تبادالت گازي در ریه،
جریان خون ریوي و مجاري هوایی نيز عمل میکند (11
و .)12بنابراین تحقيقات اخير بيانگر دخالت سيستم نيتریک

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم شماره  1بهار 1131
فرشته دادفر و همكاران

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشكر صميمانه خویش را از
دانشكده داروسازي دانشگاه شيراز در زمينه همكاري صميمانه
ایشان در امر عصاره گيري و همچنين بخش زیست شناسی
دانشگاه شيراز در یاري نمودن انجام این تحقيق اعالم می-
دارند.
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نداد .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که عصاره هيدروالكلی
زنجبيل از طریق تداخل عمل با سيستم نيتریک اکسيد عمل
نمیکند و اثر شلکنندگی عصاره مستقل از سيستم نيتریک
اکسيد است .تاکنون مطالعهاي در زمينه اثرات توام عصاره
هيدروالكلی زنجبيل و سيستم نيتریک اکسيد صورت نگرفته
است وليكن طی تحقيقات دانشمندان مشخص شده است که
نيتریک اکسيد باعث شل شدن عضالت صاف مجاري هوایی
میشود ( .)12-10 ،2توانایی نيتریک اکسيد در شل شدن
عضالت صاف در مدلهاي مختلف و انواع عضالت از جمله
عضله صاف مجاري هوایی بررسی شده است .ثابت شده است
که نيتراتها سبب شل شدن برونشها میگردد .در خوکهاي
بيهوش ،انقباض برونش القاء شده توسط متاکولين به وسيله
استنشاق نيتریک اکسيد کاهش مییابد ( .)11مهار کننده-
هاي  NOSمنجر به تبدیل شدن حالت شل شدگی عضالت
صاف مجاري هوایی به انقباض میگردند که این نشان دهنده
این است که اثر شل شدگی مجاري هوایی از طریق آزاد سازي
نيتریک اکسيد است ( .)11نيتریک اکسيد داراي یک فعاليت
آنتاگونسيتی بر خالف هيستامين و استيل کولين در عضالت
صاف مجاري هوایی میباشد که این اثرات پس از به کار بردن
نيتریک اکسيد استنشاقی از طریق شل شدن برونش در
بيماران آسمی دیده شده است ( .)12طی مطالعهاي درگيري
نيتریک اکسيد به عنوان یک واسطه در اعمال آگونيست β2
یعنی سالبوتامول به عنوان یک شل کننده عروق مورد بررسی
قرار گرفته است .اپی تليوم ناي در این آزمایش به عنوان یک
منبع نيتریک اکسيد در نظر گرفته شده است .در این آزمایش
ناي بدون اپيتليوم و با اپيتليوم مورد آزمایش قرار گرفتهاند و
پاسخهاي شل شدگی در حضور یا عدم حضور مهار کننده
نيتریک اکسيد یعنی  L-NAMEبررسی شده است .نتایج
نشان داد که ناي فاقد اپيتليوم یک کاهشی را در پاسخهاي
شل کنندگی به سالبوتامول نشان داد و  L-NAMEسبب

کاهش حساسيت ناي به سالبوتامول در شرایط با اپيتليوم و
فاقد اپيتليوم گردید و این نشان دهنده نقش نيتریک اکسيد
به عنوان یک واسطه مهم در اثرات شل کنندگی سالبوتامول
در ناي است ( .)11مطالعه دیگر نيز نشان داده که تزریق
عصاره زنجبيل به صورت داخل وریدي سبب افت فشار خون
سرخرگی شده که در اینجا اندوتليوم سالم عروق به تعيين
اثرات شل کننده عروقی زنجبيل کمک میکند و شاهد این
فرضيه این است که اثرات شل کنندگی زنجبيل در آئورتی که
داراي اندوتليوم سالم است از طریق L-NAMEیک مهارکننده
سنتز NOیا آتروپين (آنتاگونيست کولينرژیک) بلوک نمیشود
چرا که عصاره در آئورتی که اندوتليوم آن جدا شده بود نيز
منجر به اثرات شل شدگی گردید ( .)17در تحقيق حاضر می-
توان نتيجه گيري کرد که عصاره زنجبيل از مسيرهاي
احتمالی دیگر مستقل از نيتریک اکسيد از جمله سيستم
آدرنرژیک و کولينرژیک منجر به شل شدن ناي ایزوله می-
گردد.
در پایان میتوان چنين نتيجه گيري کرد که عصاره آبی-
الكلی زنجبيل با دوز به کار رفته اثر شل کنندگی بر ناي ایزوله
موش صحرایی نر داشته است وليكن استفاده توامان عصاره
هيدروالكلی زنجبيل و  L-NAMEنيز به آنتاگونيست نيتریک
اکسيد اثر شل کنندگی عصاره را کاهش نداد و بنابراین می-
توان گفت که عصاره زنجبيل از طریق سيستم نيتریک اکسيد
عمل نمیکند.

صفحه 24
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Abstract
Background &Objectives: Ginger is a plant that was used for bronchodilation from the ancient times.
The aim of this study was to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Zingiberofficinale on
mechanical activity of isolated trachea and its interaction with nitric oxide system.
Materials & Methods: 15 adult male rats after adapting with their environment for one week were
anesthetized with intraperitoneal injection of sodium pentobarbital and theirs trachea were isolated and
divided into 3-mm strips. Then the isolated tracheal strips were divided into control and experimental groups
that were inserted to organ bath contained krebs solution. The mechanical activity of trachea was recorded
by power lab system. After establishing the basic conditions, in experimental group, hydroalcoholic

extract of ginger (0.3mg/ml) and to control group in the same conditions, ethanol 70% as solvent
was added. Then, mechanical activity of each group in the presence of L-NAME was recorded. The
data were analyzed through paired sample t- test at P ≤ 0.05 as the significant level.
Results: The results showed significant decrease of mechanical activity of tracheal strips in the
group which was exposed to ginger. These effects were not reversed after administration of LNAME in comparison with the control group.
Conclusion: It can be concluded that ginger has an inhibitory effect on mechanical activity of trachea which
is probably independent from nitric oxide system.
Keywords: Ginger, hydroalchololic extract, isolated trachea, Nitric oxide, rat.
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